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VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE 

van XXX 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie op de-minimissteun en van Verordening (EU) 
nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op 
grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar 

worden verklaard, wat betreft de geldigheidsduur ervan 
DRAFT 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, 
lid 4, 
Gezien Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing 
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op 
bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen1, gewijzigd bij Verordening (EU) 
2018/1911 van de Raad van 26 november 20182,  
Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,  
Overwegende hetgeen volgt: 
(1) Een aantal staatssteunvoorschriften dat in het kader van het initiatief van 2012 voor de 

modernisering van het staatssteunbeleid (SAM) is goedgekeurd, zal eind 2020 aflopen. 
Meer bepaald zullen de Verordeningen (EU) nr. 1407/20133 en nr. 651/20144 van de 
Commissie op 31 december 2020 aflopen. 

(2) Om de nodige voorspelbaarheid en rechtszekerheid te bieden in afwachting van een 
mogelijke toekomstige actualisering van de staatssteunvoorschriften die in het kader 
van het initiatief voor de modernisering van het staatssteunbeleid (SAM) zijn 
vastgesteld, zal de Commissie in twee stappen te werk gaan. 

(3) Allereerst zal de Commissie de geldigheidsduur van die staatssteunvoorschriften, die 
anders tegen eind 2020 zouden aflopen, met twee jaar verlengen. In een tweede fase 
zal de Commissie, in lijn met de richtsnoeren voor betere regelgeving, die 
voorschriften evalueren samen met de overige staatssteunvoorschriften die in het kader 
van het initiatief voor de modernisering van het staatssteunbeleid zijn vastgesteld. Op 
7 januari 2019 heeft de Commissie de aanzet gegeven voor de evaluatie van die 

                                                 
1 PB L 248 van 24.9.2015, blz. 1. 
2 PB L 311 van 7.12.2018, blz. 8. 
3 Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 1). 

4 Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun 
op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar 
worden verklaard (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
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voorschriften, in de vorm van een "geschiktheidscontrole". Op die grondslag kan de 
Commissie dan in de toekomst beslissen of zij de voorschriften verder verlengt of 
eventueel actualiseert. 

(4) Gezien het brede opzet van deze geschiktheidscontrole en het feit dat de uitkomsten 
van de evaluaties niet vóór begin 2020 beschikbaar zullen komen, kan een 
beleidsbeslissing over de vormgeving van de voorschriften voor de periode na 2020 
niet tijdig worden genomen om de stakeholders rechtszekerheid en stabiliteit te bieden 
wat betreft de voorschriften die na 2020 van toepassing zullen zijn. Deze verlenging 
zal dus de gelegenheid bieden om een passende beoordeling van de voorschriften te 
maken en zal de lidstaten voorspelbaarheid en stabiliteit van de voorschriften 
garanderen. 

(5) In het licht van het bovenstaande zal de Commissie de geldigheidsduur van de 
Verordeningen (EU) nr. 1407/2013 en nr. 651/2014 met twee jaar verlengen — tot en 
met 31 december 2022. 

(6) De Verordeningen (EU) nr. 1407/2013 en nr. 651/2014 moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(7) Omdat de geldigheidsduur van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 
wordt verlengd, willen sommige lidstaten misschien bepaalde maatregelen verlengen 
waarvoor, overeenkomstig artikel 11 van diezelfde verordening, beknopte informatie 
is verschaft. Om transparantie te bieden, is het passend dat lidstaten de Commissie de 
geactualiseerde beknopte informatie met betrekking tot de verlenging van die 
maatregelen meedelen. 

(8) Deze verordening moet in werking treden op de dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 
In artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1407/2013 wordt de tweede alinea vervangen door: 
"Zij is van toepassing tot en met 31 december 2022.". 

Artikel 2 
(1) In artikel 2 van Verordening (EU) nr. 651/2014 wordt punt 27 vervangen door: 
"„steungebieden”: gebieden die op een voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 
december 2020 goedgekeurde regionale-steunkaart, zoals verlengd tot en met 31 december 
2022, zijn opgenomen op grond van artikel 107, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag;". 
(2) In artikel 59 van Verordening (EU) nr. 651/2014 wordt de tweede alinea vervangen 

door: 
"Zij is van toepassing tot en met 31 december 2022.".  

Artikel 3 
Wanneer een lidstaat, als gevolg van de wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014, 
maatregelen wil verlengen ten aanzien waarvan in overeenstemming met artikel 11 van 
Verordening (EU) nr. 651/2014 beknopte informatie bij de Commissie was ingediend, wordt 
de beknopte informatie met betrekking tot de verlenging van die maatregelen 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
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dienovereenkomstig geactualiseerd en meegedeeld aan de Commissie binnen 20 werkdagen 
na het verlengingsbesluit van de lidstaten. 

Artikel 4 

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 
Gedaan te Brussel, 

 Voor de Commissie 
 De voorzitter 
  
  
 


